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15. Intergemeentelijk recyclagepark - uniform retributiereglement 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 5 december 2013 het retributiereglement DIFTAR 
containerpark goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2019.  
 
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 
2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen zijn van toepassing. 
 
Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval werd goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 16 september 2016.  
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2016 beslist om de beheersoverdracht aan 
IMOG uit te breiden met de opdracht tot de inrichting, uitbreiding en uitbating van de 
recyclageparken die eigendom zijn van de gemeente. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2016 beslist om de overeenkomst tussen 
IMOG, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke goed te keuren betreffende intergemeentelijke 
recyclageparkwerking. 
 
Op de 3 intergemeentelijke recyclageparken wordt er een uniform DIFTAR-systeem 
ontwikkeld en ingevoerd op voorstel van Imog. 
 
Een uniform DIFTAR-systeem voor de 3 intergemeentelijke recyclageparken houdt in dat er 
uniforme tarieven zullen gehanteerd worden. 
 
De inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen houden een kost in voor de gemeente en 
deze kosten kunnen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde retributie, 
die de gemeente toelaat om het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 oktober 2016 het uniform 
retributiereglement DIFTAR-recyclagepark overlopen en gaat akkoord met de bepalingen.  



 
In het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van de gemeentelijke 
reglementering is het aangewezen om de integrale tekst van het retributiereglement 
DIFTAR-recyclagepark ter goedkeuring voor te leggen en niet enkel de wijziging ervan. 
 
De milieuraad heeft in zitting van 17 oktober 2016 het uniform retributiereglement DIFTAR-
recyclagepark besproken en formuleerde een positief advies.   
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om 
gemeentebelastingen en retributies vast te stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met met 15 ja-stemmen (CD&V, N-VA) en 6 neen-
stemmen (Open VLD, sp.a) de gemeenteraadsbeslissing van 5 december 2013 houdende 
het retributiereglement DIFTAR-containerpark integraal te hernemen en te vervangen door 
onderstaande: 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in per 1 januari 2017 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT DIFTAR RECYCLAGEPARK 
 
 Art. 1. – Begrippen: 

- DIFTAR: gedifferentieerde tarifering afhankelijk van het soort afval. 
 

Art. 2. – Voor de volgende afvalstoffen wordt er op het DIFTAR-recyclagepark een 
retributie aangerekend: 

1. Recupereerbaar bouw- en sloopafval 
2. Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval 
3. Houtafval (onbehandeld, behandeld en samengesteld – energie en behandeld 

en samengesteld – recyclage) 
4. Snoeihout 
5. Zacht groen 
6. Boomwortels of struiken met wortels 
7. Brandbaar niet-recycleerbaar 
8. Te storten (deponie) 
9. Multistroom 
10. Hechtgebonden asbest 
11. Gipskarton 
12. Papier en karton 

 
Art. 3. – Afhankelijk van het soort afval worden volgende retributies vastgesteld via 
weging: 
 

Fractie Prijs per kg (euro) 

Recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,02 

Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,20 

Houtafval  0,07 

Snoeihout: tot 50 kg 
vanaf 51 kg    

Gratis 
0,07 



Zacht groen: tot 50 kg 
vanaf 51 kg 

Gratis 
0,07 

Boomwortels of struiken met wortels 0,20 

Brandbaar niet-recycleerbaar 0,20 

Te storten (deponie) 0,20 

Multistroom  0,20 

Hechtgebonden asbest: tot 200 kg per gezin per jaar 
vanaf 201 kg 

Gratis 
0,20 

Gipskarton  0,20 

Papier en karton 0,02 

 
Art. 4. – Om de fractie snoeihout en/of zacht groen gratis te kunnen aanleveren dient 
men deze fractie(s) apart aan te bieden op het betalend gedeelte van het 
recyclagepark en mag het totaal gewicht samen niet meer dan 50 kg per 
aanvoerbeurt zijn.  
 
Art. 5. – Om de fractie hechtgebonden asbest gratis te kunnen aanleveren dient men 
deze fractie apart aan te bieden op het betalend gedeelte en mag het totaal gewicht 
samen niet meer dan 200 kg per gezin per jaar zijn. 
 
Art. 6. – De retributie vermeld in artikel 3 is verschuldigd door iedereen die gebruik 
maakt van de dienstverlening inzake inzameling van de in artikel 2 genoemde 
afvalfracties.  
 
Bij aanvoer van verschillende betalende fracties in 1 aanvoer, wordt voor het totale 
gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de 
duurste retributie.  
 
Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte van het recyclagepark wordt een 
minimumbedrag aangerekend van 2 euro als deelname in de exploitatiekosten, met 
uitzondering van de gratis hoeveelheid van de fracties zachtgroen, snoeihout en 
hechtgebonden asbest.  
 
Art. 7. – De betaling dient ter plaatse verricht te worden. De retributie wordt geïnd bij 
het verlaten van het DIFTAR-gedeelte van het recyclagepark. 
 
Art. 8. – Bij niet-betaling bij het verlaten van het recyclagepark wordt de reële 
kostprijs van het aangevoerde afval gefactureerd vermeerderd met een 
administratiekost van 10 euro.   
 
Art. 9. – Bij verlies van het ticket wordt het op het betalend gedeelte van het 
recyclagepark gedeponeerde afval aan de duurste fractie aangerekend. 

 
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 



Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen. 
 
 
 
 
 
 
De  wnd. secretaris      De voorzitter 
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